
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) -0.40% -0.87% 

Giá cuối ngày 970.26   99.97  

KLGD (triệu cổ phiếu)  161.44   27.02  

GTGD (tỷ đồng) 3,917.29 379.97 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,441,070 -1,729,773 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

57.8 -53.88 

Số CP tăng giá 107 52 

Số CP đứng giá 91 233 

Số CP giảm giá 201 82 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

ALT 8% bằng tiền 11/09/19 

SNC 8% bằng tiền 11/09/19 

CIA 

10% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 15.000 

đồng/cp, tỷ lệ 185:100 

11/09/19 

APP 2% bằng cổ phiếu 12/09/19 

HD8 10% bằng tiền 13/09/19 

SPC 10% bằng tiền 13/09/19 

HCC 28% bằng tiền 13/09/19 

DNC 10% bằng tiền 16/09/19 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HNG: HAGL Agrico bán tiếp Cao su Trung Nguyên cho Thadi. Cụ thể, 

HNG công bố Nghị quyết HĐQT việc chuyển nhượng 100% vốn góp Công 

ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên cho Công ty sản xuất chế biến và phân 

phối nông nghiệp Thadi.  

 DLG: Chủ tịch Đức Long Giai Lai đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu từ 

ngày 13/9 đến 12/10 để tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, ông Bùi 

Pháp sẽ nâng sở hữu DLG lên 74,2 triệu cp, ứng tỷ lệ sở hữu tăng lên 24,8%, 

theo đó ông Pháp sẽ chi ra khoảng 11,7 tỷ đồng. 

 PHR: Cổ phiếu giảm sàn, Phước Hòa khẳng định việc hợp tác đầu tư 

vẫn bình thường. Phước Hòa cho biết công ty nhận được nhiều ý kiến trái 

chiều về tiến độ thực hiện hợp tác các dự án đầu tư làm ảnh hưởng đến giá 

cổ phiếu. Công ty đã có cập nhật tiến trình bàn giao đất, đến bù cũng như hợp 

tác với các đơn vị khác. Phước Hòa khẳng định công ty sẽ hoàn thành được 

kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019. 

 TCH: Bắt đầu bàn giao và ghi nhận lợi nhuận từ dự án Hoàng Huy 

Riverside trong tháng 9/2019. Theo CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng 

Huy, trong tháng 8 vừa qua, hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty 

ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. 

 VIC: Vingroup muốn làm khu đô thị thông minh rộng 33 ha tại Quảng 

Bình. Dự án có diện tích hơn 33 ha thuộc Quảng Bình, bao gồm các tòa nhà 

cao tầng, khu biệt thự, công viên, trường học. 

 ITA: 'Mắc kẹt' ở Kiên Lương, Tân Tạo miệt mài bán tài sản trả nợ. 

Trước tình trạng dù đã được chuyển đổi sang đầu tư theo hình thức BOT 

nhưng sau 11 năm, dự án nhiệt điện Kiên Lương vẫn là một bãi đất trống. 

Đến tháng 11/2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định thu hồi dự án 

này. Ban giám đốc Tân Tạo đang trong quá trình xin phê duyệt cần thiết cho 

dự án này và chưa có kết luận cuối cùng từ các cơ quan Nhà nước.  

 RAL: HOSE đề nghị RAL khẩn trương công bố thông tin ước tính thiệt 

hại do hỏa hoạn. Hơn 10 ngày kể từ thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà 

máy của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Sở GDCK TP HCM vẫn 

chưa nhận được giải trình về thiệt hại từ doanh nghiệp.  

 VHC: Xuất khẩu của Vĩnh Hoàn tháng 8 tiếp tục giảm hơn 30%. VHC 

cho biết giá trị xuất khẩu trong tháng 8/2019 đạt 27 triệu USD, giảm 31% so 

với tháng 8/2018 và 4% so với tháng 7/2019. Lũy kế 8 tháng đầu năm, giá trị 

xuất khẩu giảm 10% so với cùng kì năm ngoái. nguyên nhân là các khách 

hàng Mỹ giảm hàng tồn kho đồng thời kì vọng xuất khẩu sẽ phục hồi trong 

những tháng còn lại 

TIN SÀN HOSE 

 VST: Kinh doanh thua lỗ, VST khẳng định vẫn tiếp tục "ra khơi"? Cụ 

thể, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019 âm gần 155 tỷ đồng, tăng lỗ 17 tỷ 

đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy, Công ty vẫn khẳng định sẽ hoạt động liên tục 

trong thời gian tới. 

 IDV góp 14 tỷ đồng thành lập công ty con Theo đó, IDV sẽ góp hơn 14 tỷ 

đồng, tương ứng với 70% vốn tại CTCP VPID Vĩnh Phúc. Công ty mới này 

được thành lập để đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho cho thuê sản xuất kinh 

doanh, với vốn điều lệ là 20.6 tỷ đồng, trụ sở chính tại Khu công nghiệp Khai 

Quang, Vĩnh Phúc. 

 VSN: Vissan bị truy thu thuế và phạt gần 604 triệu đồng. Cụ thể, Vissan 

bị truy thu thuế gần 445 triệu đồng, chịu tiền phạt khai sai thuế hơn 135 triệu 

đồng và chịu phạt hơn 24 triệu đồng tiền chậm nộp thuế 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX           28.50  PVS            1.97  

NVL           24.11  BAX            1.13  

PC1           10.68  HUT            1.03  

VIC           10.24  SCI            0.50  

GEX             9.84  HDA            0.43  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PHR         (44.08) NET         (52.89) 

STB         (22.70) CEO           (4.80) 

BVH         (13.34) SHS           (1.65) 

GTN         (10.20) PVG           (0.33) 

DPR           (4.64) TNG           (0.18) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 

Khu kinh tế Hải Hà 
27/09/2019 

Công ty cổ phần Tổng công ty 

Thương mại Quảng Trị 
03/10/2019 

 Chốt đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. 

Trên cơ sở các ý kiến đồng thuận, Bộ LĐ-TB&XH đã 

chốt phương án nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 

ngày đầu năm Canh Tý thành đề xuất duy nhất trong 

Tờ trình gửi Chính phủ về nghỉ Tết âm lịch năm 2020.  

 Triển khai dự án nhiệt điện khí 5 tỷ USD tại Bình 

Thuận. Phó Chủ tịch UBND Bình vừa chủ trì buổi 

làm việc với Công ty Đầu tư và quản lý quỹ Energy 

Capital Việt Nam về phương án và kế hoạch triển khai 

các bước đầu tư Dự án khí điện khí hóa lỏng. Nhà máy 

nhiệt điện khí 3.200 MW được đặt gần mũi Kê Gà, , 

dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2023 - 2025. 

 Công ty Trung Quốc đang 'hớt váng' thị trường 

P2P Lending Việt Nam? Một số công ty cho vay 

ngang hàng của Trung Quốc đang vào Việt Nam. Trên 

thị trường được cho là xuất hiện không ít hình thức 

biến tướng P2P Lending, lợi dụng tình trạng pháp lý, 

quy định chưa rõ ràng. Theo giới chuyên gia, thị 

trường cho vay ngang hàng Việt Nam có thể bị nhìn 

nhận tiêu cực nếu có tiền lệ xấu tạo ra bởi các công ty 

không minh bạch. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Dư nợ và vốn vàng trong hệ thống ngân hàng Việt hiện 

thế nào? Tính đến hết quý II/2019, vẫn còn một số ngân 

hàng thương mại còn khoản dư nợ cho vay bằng vàng.  

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24, trong đó 

toàn bộ hoạt động cho vay vốn bằng vàng đã chấm dứt vào 

01/5/2011 và hoạt động huy động vốn bằng vàng đã chấm 

dứt vào ngày 25/11/2012. 

 Thêm loạt trái phiếu ngân hàng gọi vốn. Techcombank 

vừa có thông báo về việc phát hành trái phiếu 

Techcombank đợt 1 năm 2019 với khối lượng tối đa là 

5.000 tỷ đồng với mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu. BIDV 

dự kiến sẽ phát hành 300 nghìn trái phiếu với mệnh giá 10 

triệu đồng/trái phiếu. Trước đó, hai ngân hàng có vốn Nhà 

nước khác là Agribank và VietinBank cũng công bố phát 

hành trái phiếu kỳ hạn dài với khối lượng lớn. 

 NHNN cảnh báo việc ngân hàng cho vay cầm cố sổ tiết 

kiệm. NHNN yêu cầu lãnh đạo các ngân hàng kiểm soát 

chặt chẽ khoản vay, đặc biệt là kiểm soát mục đích sử dụng 

vốn vay và giải ngân vốn vay đối với các khoản vay đảm 

bảo bằng cầm cố sổ tiết kiệm. NHNN sẽ xử lý nghiêm các 

TCTD cố tình vi phạm. 

TIN VĨ MÔ 

 3 cổ đông lớn của CEN, TPP và ITQ bị phạt do vi phạm quy định CBTT. Các đối tượng này đã báo cáo không đúng thời hạn 

khi sở hữu từ 5% trở lên và báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi sở hữu vượt qua các ngưỡng 1%. 

 Chứng khoán tháng 9 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều biến số phức tạp. Theo báo cáo thị trường tài chính và tiền tệ Việt Nam 

tháng 8/2019 vừa được công bố ngày 10/09, SSI Research cho rằng bước sang tháng 9, thị trường chứng khoán Việt vẫn sẽ tiếp 

tục đối mặt với nhiều biến số phức tạp, như giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài hay các yếu tố vĩ mô. 

 MarketWatch: Các quỹ thị trường mới nổi đang lũ lượt đổ vào chứng khoán Việt. Việt Nam bỗng trở thành bến đỗ hàng 

đầu dành cho những công ty đa quốc gia đang muốn tái cấu trúc chuỗi cung ứng để né tránh hàng rào thuế quan của Mỹ đối với 

hàng hóa Trung Quốc. Và các quỹ thị trường mới nổi cũng vì thế mà chảy vào thị trường Việt Nam, MarketWatch dẫn lời của 

các chuyên viên phân tích. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 
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Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 26.909 0.28% 

Hang Sheng 26.683 0.01% 

Nikkei 225 21.392 0.35% 

Kospi 2.032 0.62% 

Shanghai 3.021 -0.12% 

SET 1.665 -0.32% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.32 0.04% 

USD/CNY 7.11 -0.10% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.744 2.45% 

S&P500 VIX 15.2 -0.46% 

 Phố Wall trái chiều khi Nhà đầu tư chọn cổ phiếu giá trị thay tăng trưởng. Dow Jones tăng 73,92 điểm, S&P 500 tăng 0,96 

điểm, Nasdaq giảm 3,28 điểm. 

 Giá dầu giảm khi Trump sa thải cố vấn an ninh quốc gia John Bolton vì bất đồng trong cách giải quyết thách thức chính sách 

đối ngoại với Triều Tiên, Iran, Afghanistan và Nga. Giá dầu Brent tương lai giảm 21 cent xuống 62,38 USD/thùng. Giá dầu 

WTI tương lai giảm 45 cent xuống 57,4 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm xuống dưới 1.500 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng 0,11% lên 1.486,60 USD/ounce; giá vàng 

giao tháng 12 giảm 0,29% xuống 1.494,9 USD. 

 Tỷ giá đồng USD hôm nay ổn định so với đồng euro trước cuộc họp của ECB. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 

1,1048. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,09% lên 1,2358. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 107,55. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Chỉ số công nghiệp toàn cầu có dấu hiệu phân kỳ nguy hiểm. 

Theo đó, số lượng các quốc gia có PMI giảm dưới 50 điểm đã tăng 

mạnh; trong khi đó số lượng các quốc giá PMI trên 50 điểm đã giảm 

và thấp hơn số lượng quốc gia PMI dưới 50 điểm. Điều này cho thấy 

tác động từ chiến tranh thương mại đã lan rộng và ảnh hưởng mạnh 

đến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

 Huawei rút đơn kiện chính quyền Mỹ vụ tịch thu thiết bị viễn 

thông. sau khi Washington trả lại thiết bị viễn thông đã tịch thu 

trước đó của hãng này vì nghi ngờ vi phạm lệnh cấm xuất khẩu. 

 Thêm tín hiệu xấu cho kinh tế Trung Quốc: Chỉ số giá sản xuất 

(PPI) giảm sâu. Theo công bố 10/9, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 

8 giảm 0,8% so với 1 năm trước. Trong khi đó chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Highlight 


